
CÂMARA MUNtCtPAL DE P1NHALZ1NHO 
Paço Municipal Prefeito José de lima Franco Sobrtnho 

CNPJ: Ot676:018/0Q0-1-70· 
APR.C)\/ALJ() POR UI~ANH' HDADE 

eNCAMINHE-SE ,E PUBLiQUE-SE 

REQUERIMENTO N°. 39/2018 Sai2 das Sessôes _39 /i!?_t r{JO 18 

. ppc,,~,N~ARA 
tEncaminliamento: ;I Pamí{ia P.n{utada do ~ o/ereadór Senlior (}3enedito 
1fum6erto de Ltina (rnnlio). 

jf_ssunto: Votos de C[Jesar. 

;;~- Câmara ~unicipa{ de ®nliafzinlio., por seus vereadore~, 
ao fim assinado, manifestam, neste momento difíci{ em que todos clioram o 
faCe cimento do Senlior (}3enedito Jfum6erto de Lima, recentemente ocorrido, 
prcifunda condofências peCa ausência do ente querwo, em face do seu 
fâkcimento. 

O tEx.-o/ereaáor Senlior (}3enedito Jfum6erto áe Lima 

(fJ(m!W)-fez pa·Pbe tiess-(ff P.tfi{iffatfe ntlS- Legi-sfa:t;U:r-a.s· tfe 19°83/19°88· e 

1989/1992, no 6iênio de 1991/1992, foi Presidente desta Casa e foi 
e.zymp{o de honestidade e tra6a{/io que muito contri6ui em pro{ da grandeza 
áesse :Município. 

(])iante do e:rposto, após ouvúfo o P.grégio cpfenário, 
~queremos que seja consignado nos anais desta Casa, o/aTOS (])'E 

(J!q{OPV:N{})O [JXES)1_ ~ aos fomifiares áo S.enlior (&neáito Jfumberto de 
Lima, que fiá de encontrar, peCas sacratíssimas mãos do Senlior, a merecida 
CFaz e a definitiva feCicú[ade, tão somente por seu puro merecimento. 

ttrc ~- .,_n - f. ,.f:;,. -;ti , • » 
~'fif:l,r pr-ssen~ no coraçao ues que J R;.:am, "*-o -e patttr • 

Sa{ientamos que encontramo-nos prcifundamente consternados 
com o ocorrido. 
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~QVPlí{fE9tlOS, outrossim, seja prestada homenagem 

póstuma do Legisfativo em memória do jafecüfo, respeitando-se um minuto 

de sifêncio no p{enário, e tfantfo ciência a Pamí{ia -~n{utatfa . 

.J1_ Pamí[ia nossos votos áe profundo sentimento pefo 
jafeciinento áo ~- 'Vereador. 

Safa áe Sessões, 30 áe Outu6ro áe 2018. 

o/ereaáores 

J~nuf~~ffiZêU~~ ------------------------~~~- ~-~~--------------------------------------
.Jintonio C])onizete da Si{va -----~---d:>~~.._ "'-"""'.._~~L._... ___________________________________ _ 

Cesar'Eduarão ãe 'Freitas :Menáes ~;::;... - ~~ &.L~ , 

Çforete áe Pátima Jlp. áe Oúveira Pa6 t 

José c.Rjcardo 1(jota 

o/aCáemar (Braz áe jlzeveáo. 
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